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 توصية قدمت إليها أثناء االستعراض اخلـاص هبـا يف   ١٢١تشري لكسمربغ إىل أن      -١
 على الفور وأحاطـت علمـاً بـأربع         )١( توصية ٤١وقد قبلت   . ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 

  .)٢(صياتتو
.  توصية منها  ٧١ املتبقية، واليت مت قبول      ٧٦  وتتناول هذه الوثيقة حبث التوصيات ال       -٢

، ٦٥-١١٨، و٥٣-١١٨، و٢٢-١١٨، و٤-١١٨وتعتــرب لكــسمربغ أن التوصــيات 
  .، يف عداد املنجزة٧١-١١٨ و٧٠-١١٨و
 ٤٢-١١٨، و ٧-١١٨، و ٦-١١٨، و ٣-١١٨وأحاطت لكسمربغ علماً بالتوصيات       -٣
  .٧٥-١١٨و

  الصكوك الدولية والتنفيذ  -أوالً  

    ١-١١٨:  
  .تعتزم لكسمربغ التصديق على هذه االتفاقية يف وقت قريب  -٤

    ٢-١١٨:  
  .تنظر لكسمربغ يف سحب هذا التحفظ  -٥

    ٧-١١٨:  
وعالوة على ذلك، يقوم املعهد الوطين، يف إطار التـدريب          . )٣(انظر التقرير الوطين    -٦

، "محاية املواطن فيما يتعلق بقـرارات اإلدارة      "دة معظم املوظفني عن     العام، بتنظيم دورة لفائ   
  .تتضمن فرعاً عن حقوق اإلنسان

  محاية حقوق املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء  -ثانياً  

  :٧٣-١١٨، و٧٠-١١٨، و٦٨-١١٨، و٥-١١٨    
متلـك   احلكومة جهوداً كبرية لدعم العاملني يف إدارة شؤون الالجئني، الـيت   بذلت  -٧

  .اآلن إمكانات مناسبة ملعاجلة الطلبات خالل مهلة معقولة
وفيما يتعلق حباالت انعدام اجلنسية، ستصدر بالفعل إجراءات رمسية بالنسبة لعدميي             -٨

، أما بالنسبة لعدميي اجلنسية حبكم القانون، فإن اإلجراءات ستـصبح           )٤(اجلنسية حبكم الواقع  
  .رمسية قريباً
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  :٦٦-١١٨ و٥٦-١١٨، و٤٢-١١٨و، ٤١-١١٨، و٦-١١٨    
وضعت لكسمربغ نظاماً سريعاً وفعاالً يتيح لطاليب احلماية الدولية التمتع بالرعايـة              -٩

وينص نظام االستقبال والتكفّل بالعالج، بعد تقدمي طلب اللجوء، على . املعتادة يف لكسمربغ
 سلسلة من الفحـوص     تسجيل طالب احلماية الدولية يف النظام العام للتأمني الصحي وإجراء         

  .الطبية الفردية تفي باملتطلبات يف جمال الصحة العامة
ويعمل لدى املركز الرئيسي لالستقبال األويل لطاليب احلماية الدولية طبيب نفـساين          -١٠

وباإلضافة إىل الرعاية النفسانية، ميكن ألي طالب للحماية الدولية         . تدفع اإلدارة العامة راتبه   
مات اليت تقدمها اجلهات الفاعلة يف قطـاع الطـب النفـساين خـارج              أن يلجأ إىل اخلد   

  .املستشفيات
.  خمصصة هلم  ل فترة العملية اإلجرائية يف مآوي     ويتم إيواء طاليب احلماية الدولية طوا       -١١

  .وخالل هذه الفترة ميكن هلم احلصول على املساعدات الوارد وصفها يف التقرير الوطين
الدولية، مبن فيهم القاصرون غري املصحوبني، يـضمهم نظـام          مجيع طاليب احلماية      -١٢

  ".النظام املفتوح"  بيسمى 
 على اإلقامة اجلربية كبديل لالحتجـاز، عنـدما   ٢٠١١يوليه / متوز ١وينص قانون     -١٣

وقبل أن يتم احتجاز أي . يكون تنفيذ العودة إمكانية معقولة، ولكن مت تأجيلها ألسباب تقنية       
وعدد حاالت العودة الطوعية أعلى     .  إىل حد بعيد على العودة الطوعية      شخص، يقع التركيز  

  .أربع مرات من عدد األشخاص احملتجزين
وال ميكن اختاذ أي قرار بإعادة قاصر غري مصحوب، إال إذا كان القرار قائماً علـى              -١٤

 أي ويف حالـة . )٥(أسس خطرية متس األمن العام، وإال إذا كان اإلبعاد يف مصلحة القاصـر            
قاصر مت إبعاده ألسباب خطرية متس األمن، فإنه من املمكن إيداعه يف مركز احتجاز، يف حني 
أنه عندما يكون اإلبعاد لصاحل القاصر، جيب إيداعه يف مرفق آخر مناسب خـارج مركـز                

  .االحتجاز

    ٣٩-١١٨:  
ـ .  يف املائة  ٣,٥ شخصاً خالل أربعة شهور أو أكثر، أي         ١٧مل حيتجز سوى      -١٥ غ وبل

 شخصاً الذين مت إيداعهم يف مركز االحتجاز منذ تشغيله يف           ٤٨٧  متوسط فترة االحتجاز لل   
 يوماً، مع مراعاة أن التشريع ينص على أن األسر اليت تصطحب            ٢٨،  ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

  .)٦( ساعة٧٢أطفاالً قاصرين ال ميكن أن تقيم ألكثر من 



A/HRC/23/10/Add.1 

GE.13-14138 4 

    ٤٤-١١٨:  
رة، مبا يف ذلك ملّ مشل أسر الالجئني املعتـرف هبـم،          وُينظر يف طلبات ملّ مشل األس       -١٦

ويف . ومع ذلك، فإن هذه الطلبات ال تقدم إال بعد ستة أشهر، بل بعد سـنة              . بروح إجيابية 
  .هذه احلالة، ينطبق القانون العام، وال سيما فيما يتعلق بسبل رزق الشخص املعيل

    ٥٤-١١٨:  
  .ة إعادة التوطنيتنظر لكسمربغ يف الوقت احلايل يف مسأل  -١٧

    ٧٥-١١٨:  
وعندما تكون الشروط القانونية . ُينظر يف طلبات التماس اللجوء كل حالة على حدة   -١٨

  .مستوفاة، حيصل الشخص على احلماية الدولية

  املساواة بني النساء والرجال  -ثالثاً  

  :١٣-١١٨ و١٢-١١٨، و١١-١١٨، و١٠-١١٨، و٩-١١٨    
ساواة بني الرجال والنساء مدرجة بالفعل يف خطة العمـل          إن التوصيات املتعلقة بامل     -١٩

 اليت تشمل برنامج إجـراءات      ٢٠١٤-٢٠٠٩الوطنية املتعلقة باملساواة بني النساء والرجال       
إجيابية موجهاً للمؤسسات اخلاصة، واإلدارات الوزارية واإلدارات العامة، وهو يتيح اختـاذ            

ائمة أو لتقليص الفجـوة بـني رواتـب الرجـال           تدابري مالئمة ملكافحة أشكال التمييز الق     
  .)٧(والنساء

وستواصل لكسمربغ أيضاً جهودها الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز مـن               -٢٠
، ٢٠١٤-٢٠١٠خالل خطة العمل الوطنية املتعلقة باإلدماج ومكافحة التمييـز بأنواعـه            

  .ومحالت التوعية اليت تقوم هبا وشراكاهتا مع اجملتمع املدين

  :٢٧-١١٨ و٢٦-١١٨    
يواصل الربملان إصالح التشريع املتعلق بالعنف املرتيل ألجل حتسني إعمال حقـوق              -٢١

، ومن أجل إتاحة محاية     )٨(الضحايا البالغني واألطفال وتقوية الشعور باملسؤولية لدى الفاعلني       
  .أفضل للنساء والرجال من مجيع أشكال العنف

هنيني يف جمال مكافحة العنف املرتيل مكلفة مبتابعة إنفـاذ          وهناك جلنة تعاون بني امل      -٢٢
  .منع العنف ملرتيلو املتعلقة بالتوعية باألنشطةالتشريع يف هذا اجملال وكذلك 
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  الوصول إىل فرص العمل واخلدمات االجتماعية  -رابعاً  

  :٥٣-١١٨ و٥٢-١١٨، و٥١-١١٨، و٥٠-١١٨، و٤٩-١١٨، و١٤-١١٨    
، عموماً، مبن فيهم الرعايا األجانب املقيمون بشكل قـانوين يف   يتمتع مجيع املواطنني    -٢٣

لكسمربغ، بنفس احلقوق يف جمال التوظيف والعمل، وكـذلك فيمـا يتعلـق باخلـدمات            
  .واإلعانات االجتماعية

ويوفر احلكم املتعلق احلد األدىن لألجور جلميع أصحاب احلق، إمكانية احلصول على        -٢٤
خصي خمصص إجباري، سواء للوصول إىل سوق العمل، أو إىل       حد أدىن من الدخل ودعم ش     

  .إجراءات اإلدماج
وهتدف االهتمامات السياسية احلالية إىل القضاء على أوجـه عـدم املـساواة يف                -٢٥

  .إمكانيات الوصول إىل العمل
 قد أنشئ جهاز لإلعالم والتوجيه املهنيني ويهدف إىل تشجيع الوصول           ٢٠١١ويف    -٢٦

  . والالجئني املعترف هبمألجانب، وملتمسي احلماية الدوليةل بالنسبة للرعايا اإىل سوق العم

  :اإلدماج ومكافحة مجيع أشكال التمييز العنصري  -خامساً  

    ٤-١١٨:  
قـاموا بتغـيري هويتـهم       أن تشريعها يغطي األشـخاص الـذين         ترى لكسمربغ   -٢٧

  .)٩(اجلنسانية

، ٢٢-١١٨، و ٢١-١١٨، و ٢٠-١١٨، و ١٧-١١٨، و ١٦-١١٨، و ١٥-١١٨    
 ٧٢-١١٨، و ٦٩-١١٨، و ٥٢-١١٨، و ٢٥-١١٨، و ٢٤-١١٨، و ٢٣-١١٨و
  :٧٤-١١٨و

متلك لكسمربغ ترسانة من التشريعات تتضمن تدابري فعالة ومتناسبة ورادعة ملكافحة   -٢٨
وحيظر تشريع لكسمربغ   . )١٠(األفعال اليت تتسم بالعنصرية وكره األجانب وكراهية اإلسالم       

لتمييز املباشر أو غري املباشر، القائم على االنتمـاء أو عـدم االنتمـاء،              واع ا أي نوع من أن   
احلقيقي أو املفترض، إىل عرق أو إثنية، وامليل اجلنسي، والدين أو املعتقدات، واإلعاقـة أو               

وهلذا الغرض أنشئ مركز للمساواة يف املعاملة، وهو جهاز مـستقل متخـصص يف              . السن
كما يضطلع هذا   . عاملة لألسباب السالفة الذكر، مبا فيها اجلنس      تشجيع وحتليل املساواة يف امل    

املركز بوظيفة يف جمال اإلعالم والتوعية فيما يتعلق بأشكال التمييز، ال سـيما مـن أجـل                 
  .االضطالع حبمالت توعية
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ويف إطار خطة العمل الوطنية لإلدماج ومكافحة مجيع أشكال التمييز، تقوم احلكومة   -٢٩
ددة لصاحل الفئات املعرضة ألن تكون ضحايا ألشكال من التمييز أو تـدعم             بدعم أنشطة حم  

وهي تشجع أيضاً اجملتمعات على االضطالع      . إجراءات من شأهنا تشجيع التنوع بشكل عام      
  .بأنشطة مماثلة

  .وحيظى عقد االستقبال واإلدماج بنجاح كبري  -٣٠
  .ومت استحداث أدوات عديدة لتنفيذ سياسة إدماج متسقة  -٣١

    ٤٦-١١٨:  
  .)١١(٢٠١٣ومن املتوقع أن ُيعتمد مشروع القانون هذا خالل عام   -٣٢

  :٦٠-١١٨ و٥٩-١١٨    
. ٢٠١٢منذ عام    )١٢(جيري تنفيذ خطة عمل مخسية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة          -٣٣

، انصب التركيز على موضوع     ٢٠١٣ويف  . وتركز اخلطة يف كل سنة على موضوع خمتلف       
 ميكن الوصول   أشكالعلى إتاحة املعلومات يف       اإلطار تشجع احلكومة   ويف هذا ". التمكني"

إليها بغية متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على املعلومات بشكل مـستقل، دون              
  .احلاجة إىل اللجوء بصورة منهجية إىل مساعدة من اآلخرين

 مـصريهم   ومن أجل زيادة اعتماد األشخاص ذوي اإلعاقة على أنفسهم، وتقريـر            -٣٤
ويراعي مفهـوم  "). Life Academy" ("أكادميية احلياة "ومتثيل أنفسهم بأنفسهم مت استحداث      

هذه األكادميية حقيقة أن األشخاص ذوي اإلعاقة هلم خربة يف اجملاالت اليت ختصهم، وأنـه               
  . حيددوا خياراهتم يف احلياةقشات اليت تعنيهم، ومتكينهم من أنجيب إشراكهم يف املنا

    ٦١-١١٨:  
العامة، تتزايد املشاريع اليت توضع بل تتجاوز       تعلق بتيسري الوصول إىل األماكن      فيما ي   -٣٥

 بـدور   )١٤(وتقوم إدارة معتمدة ومموَّلة من احلكومة     . )١٣(ما تقتضيه اللوائح التنظيمية احلالية    
دارة وقد أتاحت اقتراحات هذه اإل    .  يف جمال تيسري الوصول يف لكسمربغ      ياملستشار الرئيس 

ويف األجل املتوسـط،    . حتسني عدد من املشاريع الواسعة النطاق فيما يتعلق بتيسري الوصول         
سُيعاد النظر يف التشريع احلايل املتعلق بإمكانية الوصول إىل األماكن املفتوحة بغرض توسـيع              

  .نطاق تطبيقه، وال سيما لألماكن اخلاصة املفتوحة للجمهور
املساعدات التقنية لألشخاص الذين قد حيتاجوهنا، ومـن        ويقدم التأمني ضد العجز       -٣٦

  .بينها مساعدات لتطويع السكن على النحو الذي يستجيب الحتياجاهتم
وهناك تدابري قائمة كثرية ترمي إىل حتقيق إمكانية الوصول إىل الوظيفـة واحلفـاظ                -٣٧

 ذوي اإلعاقـة،    الالئحة اخلاصة مبرتبات املـوظفني    (عليها بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة      
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واألشخاص ذوي القدرة احملدودة على العمل، فضالً عـن     ) والورش احملمية، والتدريب املهين   
إعادة التـصنيف الـداخلي     ( يشغلوهناالعاملني غري القادرين على مزاولة آخر وظيفة كانوا         

وميكن ملؤسسة التطوير الوظيفي أن تتكفل بصورة كلية أو جزئيـة بتـسديد             ). واخلارجي
أيضاً اليف التوجيه والتدريب وإعادة التأهيل وإعادة التعليم على املستوى املهين، وميكن هلا          تك

  .أن متنح أرباب العمل إعانات مالية

  مكافحة االجتار بالبشر  -سادساً  

، ٣٤-١١٨، و ٣٣-١١٨، و ٣٢-١١٨، و ٣١-١١٨، و ٢٨-١١٨، و ١٨-١١٨    
  :٦٣-١١٨ و٤٣-١١٨، و٣٥-١١٨و

ا يتعلق باالجتار بالبشر، شراكات مع املؤسسات اليت تقـوم          أقامت لكسمربغ، فيم    -٣٨
بطريقة متنقلة وثابتة بتقدمي خدمات التعايف والدعم واالستقالل الذايت واإلدمـاج لـضحايا             

النساء واألطفال والرجال؛ واألصل والـدين،      (االجتار بالبشر كل حسب احتياجاته اخلاصة       
  .أياً كان السبب وراء االجتار هبم) جتماعية وغري ذلكواجلنسية، واإلعاقة، واملنشأ، واحلالة اال

وتؤمن وزارات تكافؤ الفرص واألسرة واإلدماج باالشتراك مع الشرطة القـضائية             -٣٩
  .والرابطات، تنسيق املساعدة، ومحاية وأمن الضحايا

وحيق للضحايا احلصول على مساعدة قانونية ولغوية ويف ظل ظروف معينة حتق هلم               -٤٠
  .عدة إلدماجهم يف سوق العملاملسا
 اليت جتمع جهات فاعلـة يف       )١٦("Traite"واللجنة غري الرمسية املعنية باالجتار بالبشر         -٤١

هذا امليدان خاصة من أجل متابعة وتنسيق تدابري الوقاية ومكافحة ظاهرة االجتار بالبشر تتابع              
  .أعماهلا
 يعزز حقوق ضحايا االجتار     )١٧(قانونويف اآلونة األخرية أحيل إىل الربملان مشروع          -٤٢

  .بالبشر وينص عالوة على ذلك على تعيني وسيط كمقرر وطين معين باالجتار بالبشر
  .)١٨(كما جيري يف الوقت احلايل القيام بأعمال تنظيمية متنوعة  -٤٣

  :٣٦-١١٨ و٣٠-١١٨، و٢٩-١١٨، و٢٧-١١٨    
امل األول من أجل تعزيز اإلطـار       انظر اجلهود املبذولة منذ االستعراض الدوري الش        -٤٤

وقد اعتمد يف األثناء مـشروع      . )١٩(القانوين حلماية األطفال من االستغالل واإليذاء اجلنسي      
  .)٢٠( من التقرير الوطين وهو يعزز العقوبات اجلنائية٤٦القانون املذكور يف الفقرة 
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ليب احلمايـة    وإيذاء جنسي للقاصرين من طـا      ومنعاً ألي احتمال حلدوث استغالل      -٤٥
الدولية، مت استحداث شكل من أشكال اإلقامة واملتابعـة االجتماعيـة والتربويـة هلـؤالء               

  .القاصرين

  حرية الدين أو املعتقد  -سابعاً  

  :٤٨-١١٨ و٤٧-١١٨، و١٩-١١٨    
وهي . ستواصل احلكومة أعماهلا مع اجلالية املسلمة املتعلقة مبشروع االتفاقية اجلديد           -٤٦

جملس الشورى يف أن يكون معتمـداً كجهـاز ميثـل املـسلمني يف               على حق تعيد التأكيد   
  .لكسمربغ

كما تتواصل األعمال املتعلقة بتقرير اخلرباء بشأن املستقبل احملتمل للعالقـات بـني               -٤٧
الدولة والطوائف الدينية، فضالً عن الطوائف الفلسفية غري الدينية، الذي صدر يف تـشرين              

ونص وسيصدر الربملان يف وقت قريب توجهاته بشأن اإلطار اجلديد          . ٢٠١٢أكتوبر  /األول
ري الذي سيشمل أيضاً النصوص اخلاصة بالعالقات بني الدولـة وخمتلـف            اإلصالح الدستو 

  .الديانات

  التعليم  -ثامناً  

    ٨-١١٨:  
 على إدراج التربية اجلنسية والعاطفية      ٢٠١٤-٢٠٠٩ينص الربنامج حلكومي للفترة       -٤٨

 على خطة عمل عنواهنا     ٢٠١٣وسيتم وضع اللمسات األخرية يف      . يف مجيع مستويات التعليم   
  .٢٠١٦-٢٠١٣ للفترة )٢١("لصحة العاطفية واجلنسيةا"

ويف التعليم األساسي، يتم التحقق من جودة خطة الدراسات وتكييفها واستكماهلا             -٤٩
وتشارك شعبيت الطب الوقائي    . بالتعاون مع اللجنة املدرسية الوطنية وإدارة التعليم األساسي       

  .والطب املدرسي يف مبادرات تشجيع الصحة اجلنسية

    ٥٧-١١٨:  
يتم توجيه التالميذ حنو التعليم الذي يتناسب مع قدراهتم األساسية بناًء على امللـف                -٥٠

  .اخلاص هبم الذي تضعه وحدة االستقبال املدرسي
وتعقد اجتماعات منتظمة مع آباء التالميذ من أجل أخذ رأيهم يف االعتبار عند اختاذ                -٥١

  .قشة مجيع أبعاد التوجيه أثناء هذه اللقاءاتوجتري منا. القرار بشأن التوجيه املدرسي
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  :٦٧-١١٨ و٥٨-١١٨    
عالوة على بعض الدروس يف مناهج التعليم املدرسي يف لكسمربغ الـيت تـدرس                -٥٢

باللغتني الربتغالية واإليطالية يف إطار ساعات التدريس، على أيدي مدرسني تتوىل السفارتان            
 يـساعدوا   ين تكون لغتهم األم الربتغاليـة أن      ملساعداملعنيتان تعيينهم ودفع مرتباهتم، ميكن      

املدرس يف املرحلة ما قبل املدرسية من أجل زيادة قدرات التالميذ من حيث التعدد اللغـوي                
  .والتعدد الثقايف بطريقة تدرجيية

يف جماالت التعليم اليت حيددها القـانون اخلـاص         " االنفتاح على اللغات  "مت إدراج     -٥٣
ويتعلق األمر بنهج مقارن حيشد قدرات التالميذ ويسمح هلم باالعتمـاد           . يبالتعليم األساس 

على املعلومات اليت يعرفوهنا بلغة ما لزيادة فهم اللغات األخرى وتوسيع قـدراهتم بـشكل               
  .تدرجيي فيما يتعلق بالتعدد اللغوي والتعدد الثقايف

وي املهاجرين، مت اختاذ    وبغية خفض معدل الرسوب املدرسي بني تالميذ التعليم الثان          -٥٤
تدابري معينة، ومن بينها فتح فصول استقبال وإدماج للتالميذ الوافدين اجلدد تقـدم تعليمـاً               

ول تعليم  مكثفاً للغة الفرنسية، وفصول يكون التعليم فيها باللغة الفرنسية أو اإلنكليزية، وفص           
باللغـة  " Bac International" الفرنسية، وفصول للبكالوريا الدوليـة       خاص باللغة األملانية أو   
  .الفرنسية أو اإلنكليزية

وبالنسبة للتالميذ الذين يواجهون صعوبات يف اللغة األملانية عالوة على الفرنسية يف              -٥٥
 يف التعليم ؛هاتني اللغتنيلتقوية يف ؛ ل"ALLET et Français"التعليم الثانوي، مت تنظيم فصول 

  .اللغوي اخلاص، لالستجابة لالحتياجاتالثانوي الفين للفصول ذات النظام 
ولتشجيع احلوار بني اآلباء الناطقني بلغة أجنبية، والسلطات املدرسـية واملدرسـني             -٥٦

  .والتالميذ، يتدخل وسطاء متعددو الثقافات أثناء االجتماعات اإلعالمية واملقابالت

    ٦٢-١١٨:  
 أويل إلصـالح املنـاهج    بتقيـيم ٢٠١٣ينـاير  /اضطلعت احلكومة يف كانون الثاين      -٥٧

وفيما يتعلق باختالف أنواع التعليم، تعتزم احلكومة حتسني أداء األفرقة املتعددة املهن،            . الدراسية
  .وتعزيز التواجد واملتاحية يف املدارس والتعاون مع املدرسني بغية إيالء التالميذ املزيد من الرعاية

  إقامة العدل بشكل جيد  -تاسعاً  

  :٣٨-١١٨ و٣٧-١١٨    
 احملتجزين الذين مل تصدر     ٢٠١٨جيري إعداد مركز إصالحي سيستقبل اعتباراً من          -٥٨

وتشكل النظافة وكذا اإلصحاح يف السجون مصدر قلـق مـستمراً           . أحكام هنائية بشأهنم  
  .)٢٢(للسلطة اإلصالحية
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    ٤٠-١١٨:  
  .٢٠١٣ستفتح وحدة األمن يف دريبورن يف   -٥٩

    ٤٥-١١٨:  
، مت تقدمي اقتراح مفاده حظر إدخال القاصرين        )٢٣(إلدارة السجنية يف إطار إصالح ا     -٦٠

السجون، إال إذا كان األمر يتعلق بقاصر أمر القاضي املكلف بشؤون الشباب بأن حيـاكم               
  .)٢٤( القانون اجلنائي العاديتاختصاصاوفقاً ألشكال وأنواع 

  توصيات أخرى  -عاشراً  

    ٥٥-١١٨:  
  :مية لتحقيق ما يليكثفت لكسمربغ جهودها الرا  -٦١

حتسني املعلومات يف جمال صحة النساء احلوامل واملواليد عن طريق استحداث نظام             •
 للمراقبة أُقيم يف مجيع مستشفيات الوالدة يف البلد؛

 يف املائة من    ٨٠تسهيل احلصول على وسائل منع احلمل من خالل التكفل بتكاليف            •
  سنة؛٢٥ايت يقل عمرهن عن وسائل منع احلمل بالنسبة جلميع النساء اللو

لتعزيز الصحة العاطفية واجلنسية عن طريق مبادرة مشتركة بني الوزارات غايتـها              •
 إعداد برنامج وطين للحصة العاطفية واجلنسية؛

ساعدة تعزيز أشكال الدعم على املستوى الوطين املوجهة إىل النساء اللوايت يطلنب امل            •
 -الطب املدرسي، الرابطـة الطبيعـة       (ملبكرة   الطفولة ا  يف جمال الصحة اإلجنابية أو    

، وتنظـيم   )قسم اإليدز التابع للـصليب األمحـر      (،  Aidsberodungاالجتماعية، و 
 ).األسرة

، اعتمدت لكسمربغ قانوناً يتعلق بالرعاية املخففة لآلالم، ووصية املآل          ٢٠٠٩ويف    -٦٢
  .)٢٥(والرعاية يف مرحلة االحتضار

    ٦٤-١١٨:  
 يف ميادين عديدة أنشطة املنظمات غري احلكومية اليت تعمل لـصاحل            تدعم احلكومة   -٦٣

  .)٢٦(األسرة

    ٧٦-١١٨:  
  .)٢٧(اعتمدت لكسمربغ منذ تقدمي تقريرها الوطين، أربعة تدابري تشريعية جديدة  -٦٤
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Notes 

 1 A/HRC/WG.6/15/L.8, paragraphes 116 et 117. 
 2 A/HRC/WG.6/15/L.8, paragraphe 119. 
 3 A/HRC/WG.6/15/LUX/1, paragraphes 60, 61, 62, 69. 
 4 Règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2005 fixant les modalités d’un titre de voyage pour 

étrangers. 
 5 Articles 103 et 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 concernant la libre circulation et l’immigration. 
 6 Loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention. 
 7 Au sujet des efforts pour diminuer l’écart de salaire entre hommes et femmes, voir 

A/HRC/WG.6/15/LUX/1, paragraphe 32, 6e point, 
 8 Il est question de la transposition de la Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 

13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (EPO). Il s’agira d’un instrument de 
droit pénal qui sera complété par un instrument de droit civil actuellement en cours de négociation. 

 9 Code pénal: «Art. 454. (L. 28 novembre 2006) Constitue une discrimination toute distinction opérée 
entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur 
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, 
de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur 
appartenance ou de leur non appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée». 

 10 Voir code pénal, articles 454 à 457. 
 11  Projet de loi 6172A accessible sur le site de la Chambre des députés (www.chd.lu). 
 12 http://www.mfi.public.lu/publications/Handicap/PlanActionFR.pdf 
 13 Loi du 29 mars 2001 et règlement grand-ducal modifiée du 23 novembre 2001. 
 14 Il s’agit de l’ADAPTH qui, dans le cadre du plan d’action de mise en œuvre de la Convention relative 

aux droits des personnes handicapées, a récemment été nommé «Centre de compétence national pour 
l'accessibilité des bâtiments». 

 15 Loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. 
 16 Voir A/HRC/WG.6/15/LUX/1, paragraphes 35 et 37. 
 17 Projet de loi 6562 accessible sur le site de la Chambre des députés (www.chd.lu). 
 18 Il s’agit de deux avant-projets de règlements grand-ducaux: 
  1) avant-projet de règlement grand-ducal relatif à l’organisation, la composition et le fonctionnement 

du comité de suivi de la lutte contre la Traite des êtres humains ; 
  2) avant-projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de l’assistance de la protection et 

de la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et fixant les conditions d’agrément des 
associations partenaires. 

 19 Voir A/HRC/WG.6/15/LUX/1, paragraphe 45. 
 20 Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation des enfants. 
 21 A remarquer encore que le Plan d’action national de l’Egalité des femmes et des hommes 2009-2014 

prévoit aussi l’éducation sexuelle en milieu scolaire. 
 22 L’hygiène et la salubrité des prisons font aussi l’objet de vérifications de la part du Contrôleur externe 

des lieux privatifs de liberté. Les recommandations émises par ce dernier ont été accueillies 
favorablement par l’autorité pénitentiaire et les moyens adéquats pour leur mise en œuvre ont été mis 
à disposition. Voir le rapport du 17 novembre 2010 relatif à l’entrée du détenu en milieu carcéral et à 
la santé en milieu carcéral (disponible sur le site Internet du Contrôleur externe des lieux privatifs de 
liberté, http://www.celpl.lu/doc/doc_accueil_94.pdf). 

 23 Projet de loi 6382, accessible sur le site de la Chambre des députés (www.chd.lu). 
 24 Article 32 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. 
 25 Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin 

de vie. 
 26 Règlement grand-ducal du 17 août 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 

portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et 
les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne 
l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant 
une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour 
familles. 

 27 1) Loi du 26 décembre 2012 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005, et modifiant 
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• le Code pénal; 
• le Code d’instruction criminelle; 
• la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 
• la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection 

physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 
mars 1980; et 

• la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine; 
  2) Règlement CSSF N° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le 

financement du terrorisme; 
  3) Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant fixation du modèle de formulaire de 

déclaration de transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-
Duché de Luxembourg; 

  4) Loi du 2 novembre 2012 portant approbation de l’Accord conférant le statut d’organisation 
internationale à l’Académie internationale de lutte contre la corruption (IACA), signé à Vienne, le 2 
septembre 2010. 

    


